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Kansikuva: Harvinaisten sairauksien päivän
pääesiintyjät yhteiskuvassa. Vasemmalta Harso
ry:n puheenjohtaja Katri Karlsson, LKT sisätautien ja infektiosairauksien asiantuntija Mikko
Seppänen, tapahtuman suojelija Saimi Hoyer ja
lääkintäneuvos Jaakko Yrjö-Koskinen.
Takakansi: Salla laittaa frisbeekiekon vauhtiin
Kankaanpään syyskokouksen liikuntatapahtumassa.
Kuvat: Jouko Karanka

MAINOSTEN HINNAT
HINTA EUR

Koko takakansi

350,00

Koko sivu 1/1
Puolikas 1/2
Neljäsosa 1/4

250,00
135,00
70,00

Pikkuilmoitus

35,00

PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Seniorikurssibiljardia Kuva: Anneli Roponen
tyneenä ehdin olla mukana Harso ry:n järjestämässä Harvinaisten päivän tilaisuudessa
Stadin ammattiopistoilla Helsingissä karkauspäivämaanantaina 29.2.2016. Tilaisuus
oli erittäin onnistunut ja siellä tuli jaettua tietoa yhdistyksestämme opiskelijoille ja opettajille.

Tiivis talvikausi vaihtuu kevään kautta
kesäksi. Jälleen kerran talvi, ainakin
Tampereen maisemissa, taisi jäädä vähälumiseksi. Kohokohtia syksyn jälkeen näin
yhdistyksen näkökulmasta oli esimerkiksi
ainakin Apuvälinemessut sekä harvinaisten
sairauksien päivän tapahtumat. Harvinaisten
sairauksien päivä on Eurordisin, Euroopan
harvinaiset sairaudet, organisoima päivä, jolloin pyritään lisäämään tietoutta harvinaissairauksista ja niiden vaikutuksista ihmisten
elämään. Päivää vietetään joka vuosi helmikuun viimeisenä päivänä, joka sattui tänä
vuonna olemaan karkausvuoden vuoksi jopa
harvinainen päivä normihelmikuihin verrattuna. Näin normaalityöelämästä jo eläköi-

Suomessa on menossa mielenkiintoinen
projekti taustalla kun yliopistollisiin sairaaloihin ollaan perustamassa harvinaisten sairauksien yksikköjä. Olen tuota kuviotakin
ehtinyt jo jonkin verran talven aikana seuraamaan ja odottelen mitä lähiaikoina tuleman
pitää. Tällä hetkellä näyttää siltä että HUSin
alueella oleva toiminta on lähtenyt jo muka-
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vasti alkuun ja rakenteita kehitellään.
Omasta, tai Tampereen, näkökulmasta katsoen ovat Turku ja Oulukin Tampereen edellä toimenpiteissään tuolla saralla. On toki
myönnettävä myös että kaikkinaiset pakolliset rahansäästötoimet, valtion SOTEprojektit ym. haitannevat tuota projektia.

vettuja kapeita serpentiiniteitä pitkin.
Pienehkö bussimme oli suurin mahdollinen
ja sellaisenakin niin suuri, että serpentiinimutkissa kääntyessä bussi joutui peruuttamaan useissa paikoissa sen vaivaisen mahdollisen metrin, jotta käännös onnistui.
Näköalat olivat todella mahtavia.

Talven selkää tuli taitettua pari viikkoa
Teneriffan maisemissa tammikuun loppupuolelta alkaen. Lämpöä riitti ja valo kai sitä
oli jota enemmän tarvitsinkin. Vaikka tuolla
Teneriffalla olen useastikin lomaillut, niin jälleen tuli uusi hieno kokemus näin korkeita
paikkoja varovalle, kun lähdin kiertoajelulla
Mascan kylässä joka on Unescon maailmanperintökohde. Kylä on laaksossa vuorten keskellä ja bussi ajeli sinne vuorenseinämiin kai-

Tuolla lähempänä päiväntasaajaa käytyäni täytyy myöntää että kaamosaika Suomen
eteläosissakin on näin vähälumisina talvina
melko harmaata aikaa joka ei mieltä juurikaan ylennä. Virkistävää ja toivottavasti
myös valoisaa ja lämmintä kevättä kohti
ollaan taas menossa hyvää vauhtia. Ainakin
tänään joutsenpariskunta kaarteli jo taivaalla
avovesiä haeskellen.
Jouko
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Puheenjohtaja voimaantuu Kuva: Satu Rohkimaisen arkisto

pylässä. Kesäkuussa on lapsiperheiden
sopeutumisvalmennuskurssi, jossa yhtenä tärkeänä osana on lasten liikkuminen. Jokaiselle
löytyy joku tapa liikkua ja harrastaa Aikuiset
kokoontuvat vertaistapaamisen merkeissä
elokuussa Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa. Kurssista ja tapaamisista lisää tiedotteet -palstalla.

Keväinen tervehdys! Kevät on tervetullut,
kun talvi on ollut taas mallia ”on off”.
Toivoisin kunnon talvia takaisin, rakas rekikoiraharrastus on mukavampaa lumikelillä.
Reellä ajaminen on parasta mielen hoitoa,
kun töitä on paljon ja jatkuva työn paljous
meinaa välillä tuskastuttaa.
Yhdistysrintamalla harvinaisten yhteistyö
on ollut vilkasta, kiitos Jouko, Marjukka ja
Pirkko, te olette hoitaneet leiviskänne sillä
saralla erinomaisesti. Harvinaisten hoidon
keskittäminen on ollut aktiivisesti esillä koko
puheenjohtajana toimimiseni ajan. Nyt kuulostaa, että jotain konkreettistakin olisi viimein tapahtumassa. Sydämestäni toivon, että
sairaanhoitopiirit tekevät yhteistyötä ja saadaan toimiva, oikeasti potilaita palveleva malli.

Haluan ilmoittaa jo nyt kevätpuolella, että
syyskokouksessa en ole enää käytettävissä
yhdistyksen puheenjohtajan luottamustehtävään. Monta vuotta olen hokenut viimeistä
vuotta, mutta nyt tämä vuosi 2016 on oikeasti
viimeinen vuoteni puheenjohtajana.
Vastuunottajan paikka on siis syksyllä auki.
Yhdistys on jäsentensä näköinen ja kuuloinen Tulkaa mukaan tapaamisiin ja hakekaa kursseille, vertaistuessa on voimaa!

Yhdistyksen oma toiminta on aktiivista.
Kevättapaaminen on Hämeenlinnassa
Aulangolla ja syystapaaminen Imatran kyl-

Oikein hyvää kevättä ja kesää kaikille,
Satu
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SIHTEERIN PALSTA
Tervehdys teille kaikille!
Ilolla olen viime viikkoina ottanut vastaan kevään
saapumisen ja sen valon täytteiset päivät. Ihana on kuulla lintujen laulamista, räystäältä tippuvan veden tippumista ja huomata luonnon
heräilevän. Pohjanmaalla
sain kokea ilon hetkiä eräänä aamuna seuratessani oravan pesäntekopuuhia; tämä
orava kuljetti oksia ja muita
maan aineksia useita kertoja
pihan poikki aamuaikaan.
En ennättänyt laskemaan
kuinka monta kertaa tämä
kyseinen eläin teki matkan
pihan poikki kantamuksineen, mutta siinä riitti katselemista hyväksi toviksi. Kevään
herääminen ja eläinten lisääntymisaikeet pistävät vähintäänkin pienen mukavan kutinan
rintalastan alle ja ilon virtaamaan, joka herättää viimeistään talvihorrokseen vaipuneen
ihmiskehon nauttimaan lisääntyvästä päivänvalosta.

haaveenani on ollut tekeminen, joka pitää
yllä kuntoa OI-kehossa, on samalla harrastus
ja tulevaisuudessa ehkä ”työ” jollakin tavalla. Pitkään harrastuksenani on ollut jooga, jolla olen huomannut olevan positiivisia vaikutuksia OI elämässä mm. jumit ja kivut vähäisempiä, pehmeä tietoisuus askeleista ja ympäristöstä, mielen rauhoittuminen. Tästä motivoituneena ja vihdoin rohkaistuneena otin
askeleet kohti yhtä haavetta ja aloitin jooganopettajaopinnot, jotka eivät tunnu opinnoilta sanan varsinaisessa merkityksessä.

Olen hartaasti pohtinut ja tunnistanut mitkä ovat unelmiani, joita kohti haluan kulkea.
Usein ajatellaan, että unelmat ovat jotain isoja ja saavuttamattomissa olevia asioita, jotka
voivat tapahtua vasta sitten, kun on rahaa,
aikaa, terveys kohdillaan. Selitysten lista voi
olla loputon ja saattaa ihmismielen epätoivon
partaalle. ”Sitten kun”- ajattelu on kuitenkin
varsin haitallista kenelle tahansa ja ajaa meitä
kauemmaksi siitä ilosta, jota meillä jokaisella
on mahdollisuus kokea. Osa unelmista voi
löytyä hyvinkin pienistä asioista arjen keskeltä, toiset unelmat taas voivat olla pitemmän matkan päässä. Oivalsin unelmien kanssa, että tärkeintä ja antoisinta on matka kohti
unelmaa, kuin itse määränpää.

Muuta toimintaa on ollut myös nimittäin
osallistuin Harvinaisten sairauksien päivän
juhlintaan 29.2.2016 Stadin ammattiopistolla
Helsingissä, jossa oli paljon mielenkiintoista
asiaa harvinaisten sairauksien näkökulmasta
sekä mukavia kohtaamisia.
Kohti kesää mennään päivä päivältä ja
yhdistyksen kevättapaaminen koputtelee
ovella, kevättapaamisiin!
Keväisin terveisin,
Marjukka

Unelmista ja taivaan rannan maalaamisesta kohti varsinaista toimintaa. Pitkäaikaisena
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TIEDOTTEET PALSTA

Kevättapaaminen 23.4.2016, Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
Maahdollisuus myös yöpymiseen. Yhdistyksemme jäsen Tanja Roth on
mahdollinen luennoija. Kutsukirje postitetaan.

Perhekurssi järjestetään 9.-12.6.2016 Lahden Validiassa.
Kutsukirje lähetetään ennen kokousta.

OI– aikuisten vertaistapaaminen
pe.19.-su. 21.8.2016
Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä. Tapaamiseen otetaan 10 henkilöä
ilmoittautumisjärjestyksessä Tarkemmat ohjeet ja ja ilmottautumiset, Pirkko
Justander (puh.050 525 4183). Tapaaminen on maksuton, mutta se ei kuulu
Kela-matkakorvausten piiriin.

Syystapaaminen 24.-25.9.2016, Imatran kylpylässä
Kutsukirjeessä, joka lähetetään ennen kokousta, tarkemmat tiedot kokouksesta.
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ELÄMÄ ON TAISTOA

-Opin jollain tavalla kävelemään niin potkuri-onnettomuus katkaisi reisiluun ja reisiluut tulivat eripituiseksi. Sen jälkeen elämä
alkoi olla yhtä luunmurtumaa.

Oheinen kertoilu on pätkittäistä jutustelua
OI-ystäväni Taisto Karjalaisen kanssa. Taisto
on lupautunut digitoimaan OI-yhdistyksen
valokuva-aineistoa ja myös Hauraat Luut lehden alkupään numerot. En muotoile sen kummemmin kertomusta, vaan oheistan tuota
Taiston elämän kulkua facebook-juttelumme
mukaisesti. Juttuun liittyvät kuvat ovat
Taiston omista kokoelmistaan skannaamia.
Näin tarina alkaa:

-Kun olin 6. yläasteella ajateltiin että en
voi mennä kouluun jossa on satoja portaita....
Kuopiossa oli sisäoppilaitos mihin ajateltiin
paikkaa. No sinne sitten menin. Olin siihen
aikaan tosi lihavassa kunnossa mutta kun siellä käytäviä kelasin niin laihduin.

-Lapsena en kokenut että voisin liikkua
mihinkään. Sisko ja veljet minua kantoivat.
En saanut koskaan tehdä mitään kun olin suojattu luunmurtumilta. Silti minulle sattui
vahinkoja siskojen ja veljien kanssa.
Kaatumiset jäätiköllä ja potkurilla kulkemisessa.

-Minut valittiin koulujen väliseen kisaan.
Oulu, Kuopio, Helsinki. Voitin niissä kisoissa
kolme kultaa, yhden hopean ja yhden pronssin. Kyseessä oli pyörätuolikelauksella rataajo, pujottelu ja viesti. Olin tosi onnellinen
suorituksestani.
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että kun pääsen tästä kaikesta eroon niin mun
tuoli kulkee.

-Elämäni muuttui sitten tosi paljon kun
menin auton hissiin ja sain pyörätuolin renkaat sisälle niin se hissi lähti alaspäin. Lensin
nurin ilmassa ja tulin suoraan alas asfalttiin.
Käsi murtui, reisiluu murtui, nilkka murtui
samoin polvi jossa oli ydinnaulaus. Makasin
Töölössä yli 2 kuukautta. Sen jälkeen kipsihoito Kuopiossa.
-Kun jälleen pääsin pyörätuoliin päätin

Tässä tämän tarinan alku. Tarinalle on
luvassa seuraavissa numeroissa jatkoa.
Ohessa kuvia lapsuudenajoilta.
Teksti: Jouko Karanka/Taisto Karjalainen
Kuvat: Taisto Karjalainen
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VERTAISTAPAAMINEN

keä ja OI-Yhdistys sponsoroi meidän lippumme messuille. Tällaisia pienempiä
tapahtumia toivotaan järjestettävän lisää
yhdistyksessä jatkossakin ja kaikki voivat
osallistua suunnitteluun ja järjestämiseen
omalla paikkakunnalla. Yhdistys sponsoroi
mielellään pienempiä tapahtumia, koska se
ylläpitää vertaistapaamisten tuomaa iloa ja
yhteishenkeä.

Suomen OI-Yhdistys osallistui apuvälinemessuille lauantaina 7.11.2015
Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa.
Messuilla oli paljon nähtävää ja tehtävää ja
olihan yhdistyksestäkin mukana muutamia
innokkaita osallistujia. Apuvälinemessujen
tarjonta oli monipuolinen ja mielenkiintoinen ja messuilta lähti mukaan taas monta
hyvää ideaa.

Salla Sallinen
Kuvat: Alisa Hyvärinen

Messujen jälkeen suuntasimme syömään
Tampereen rautatieaseman läheisyydessä
sijaitsevalle Foodfactory ravintolaan. Ilta
kului rattoisasti hyvän ruoan ja seuran merkeissä. Oli myös mukava tavata muitakin
lyhytkasvuisia, koska heillä oli samaan
aikaan oma syyskokouksensa. Oli mukava
tavata muita vertaisiaan myös vapaamuotoisesti ja ruokapöydässä heräsikin keskustelu
siitä, että voisi järjestää useammin tapaamisia eri puolella Suomea pienemmissä porukoissa, koska kaikki eivät aina pääse kevät- ja
syyskokouksiin.
Tapaamiseemme osallistui kymmenen hen-
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APUVÄLINEMESSUT

Yhdistyksemme nuoret aktiivinaiset Elisabeth (vas)
ja Salla messukierroksella.
Apuvälinemessut olivat 5.-7.11.2015 Tampereella
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa, jota tamperelaiset edellen kutsuvat ”Pirkkahalliksi”. Tapahtumia
ja näytteillepanijoita oli kiitettävä määrä. Apuvälinepuolella löytyi tarjontaa paljon kuulonhuoltopuolelta,
näkövammaisten apuvälineistä, erilaisista tukivälineistä, liikuntavälineistä ym. Tulipa siellä nähtyä vanhoja
Kankaanpään ”Kuntsarinkin” työntekijöitä. Minulle liikuntafriikkinä oli erittäin mielenkiintoista kiertää
Liikuntamaaosasto läpi. Tulipa siellä ensimmäisen kerran elämässäni kokeiltua sähköistä savikiekkoammuntaakin, eikä näin ampumista aiemmin harrastaneena
tuloskaan ollut huono.
Suosittelen ehdottomasti poikkeamaan seuraavilla
Apuvälinemessuilla, joita järjestetään kahden vuoden
välein. Seuraavat messut ovat 9.-.11.11.2017.

Vammaisille ja vanhuksille ei ehkä ole
luvassa kovin ruusuista tulevaisuutta,
mikäli robotit yleistyvät hoitajina.

Oikean kaatumistekniikan opastusta.
No OI-luut ehkä eivät kestäisi tätäkään.

Kuvat ja teksti: Jouko Karanka

Invalidiliiton standin esittelijöiden upea
asuste hattuineen sai hyvälle tuulelle.
Kuntoilu- ja kuntosalivälineistössä riitti tarjontaa.
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CARE4BRITTLEBONES-SÄÄTIÖ

Säätiön varainkeruu on hyvin tehokasta.
Palkattua henkilöstöä ei ole, ja kuluihin
menee alle 3% lahjoitetuista varoista. Sillä on
tiivistä yhteistoimintaa OIFE:n, yhdysvaltalaisen OIF-säätiön sekä harvinaisten sairauksien tutkijaverkostojen kanssa. Koska säätiö
on rekisteröity Hollantiin voittoa tavoittelemattomaksi järjestöksi, se voi vastaanottaa
verovähennyskelpoisia lahjoituksia kaikista
EU:n jäsenmaista. Vuonna 2014 rahoitettiin
viittä projektia kokonaissummalla 118 693 €.

Koska OI on harvinainen sairaus, sen mahdollisten hoitokeinojen tutkiminen ei ole voittoa tavoittelevalle lääketeollisuudelle kannattavaa. Toisaalta vähäinen potilasmäärä
yksittäisissä maissa tarkoittaa sitä, että tutkimusta on tehtävä kansainvälisen yhteistyön
puitteissa. Tästä syystä hollantilainen
Dagmar ja Peter Mekkingin pariskunta
perusti vuonna 2012 Care4BrittleBonessäätiön. Säätiön ainoana tavoitteena on kerätä rahoitusta OI-tutkimukselle ja tätä kautta
parantaa OI-potilaiden elämänlaatua.

Toistaiseksi säätiön varainkeruu on valitettavasti varsin riippuvainen hollantilaisista
vapaaehtoisista, ja säätiö haluaisikin haastaa
mukaan toimintaa tukemaan myös muista
maista. Säätiön suurin PR-voitto toistaiseksi
oli, kun Alankomaiden kuningas Willem
Alexander kertoi televisiossa tyttäriensä osallistuneen säätiölle varoja keränneeseen
hyväntekeväisyysjuoksuun.

Parin viime vuoden aikana olen osallistunut säätiön neuvoa-antavan potilaspaneelin
toimintaan. Säätiö järjestää muutaman kerran
vuodessa rahoituskierroksen, jossa lääketieteellinen asiantuntija- ja potilaspaneeli antavat keskustelujen jälkeen suosituksensa niistä kolmesta tutkimusprojektista joita kierrokselta rahoitetaan. Lääketieteellinen asiantuntijapaneeli kertoo näkemyksensä tutkimuksen tieteellisestä laadusta ja vaikuttavuudesta. Potilaspaneelin tehtävänä on arvioida, mitkä tutkimukset vaikuttaisivat merkittävimmin OI-potilaiden elämänlaatuun.
Käytännössä paneelit ovat olleet varsin yksimielisiä. Rahoitusta on haettu ja jaettu perustutkimukseen (genetiikka, kantasolut), lääkehoitoon (bisfosfonaatit ja uudet lääkehoitomuodot) sekä ns. “pehmeämpiin” tutkimusaiheisiin.

Säätiöön voi tutustua Internetissä osoitteessa http://www.care4brittlebones.org.
Eero Nevalainen
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HARVINAISTEN HAASTAVA POLKU
Harvinaislääkkeitä myyvien lääkeyritysten koalitio järjesti Harvinaiset sairaudet päivän 29.1.2016 Helsingissä. Järjestelyissä
oli mukana myös lääkäri- ja potilasyhdistyksiä.
Päivä järjestettiin kuudetta kertaa, ja osallistujia oli tällä kertaa ennätysmäärä, yli 200.
Mukana oli paitsi harvinaissairaita ja harvinaissairauksia hoitavia ja sairastavia, myös
tutkijoita, virkamiehiä, teollisuuden edustajia ja palveluntarjoajia. Päivän aiheena oli
”Harvinaisen haastava polku”.
Harvinaissairauksien päivän yleisluentojen aiheina oli muun muassa imeväisten
perinnöllisten harvinaissairauksien seulonta,
Sosiaali- ja terveysministeriön harvinaisten
sairauksien ohjelman toimeenpano, lääkkeiden ja ravintovalmisteiden käyttö ja korvattavuus harvinaissairauksissa sekä HUS:n harvinaissairauksien yksikön perustaminen.
Myös HARSO ry:lle oli varattu puheenvuoro, jossa HARSO ry:n puheenjohtaja Katri
Karlsson kertoi yhdistyksen toiminnasta ja siitä, kuinka yhdistys on vastannut Sosiaali- ja
terveysministeriön harvinaissairauksien
ohjelman toimenpide-ehdotuksiin. HARSO
ry esitti, että eri harvinaissairauksien toimijatahot tekisivät jatkossa yhteistyötä harvinaissairauksien koulutuspäivien järjestämisessä.
Vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonta kehittyy
Dosentti Risto Lapatto HYKS:istä kertoi
vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonnasta, jonka tavoitteena on löytää
ajoissa sairaat, ja parhaassa tapauksessa saada heidät pysymään elossa ja elämään normaalia elämää. Esimerkkitapauksena oli kaksi poikaa, joista toinen syntyi Suomessa ja jonka harvinaista aineenvaihduntasairautta ei
huomattu ajoissa. Poika söi tavallista rinta13

maitoa, sai vaikeita oireita, ja kehitys pysähtyi kuuden kuukauden iässä. Toinen poika
syntyi Isossa-Britanniassa, ja hänen aineenvaihduntasairautensa löydettiin seulonnalla
kolmantena elinpäivänä. Hän sai tarkan erityisruokavalion, ja sairautta seurattiin.
Puolen vuoden iässä hän oli hyvin kehittynyt
ja oireeton. Vaikka imeväisten seulonnasta
on oltu Suomessakin kiinnostuneita jo 1960luvulta alkaen, se käynnistyi varsinaisesti vasta vuonna 2014. Seulottavien tautien määrä
kasvaa vähitellen. Tärkeä eettinen periaate
seulonnassa on, että seulottavalle sairaudelle
on olemassa vaikuttava hoito. Tällä hetkellä
seulotaan yli 20 sairautta, suurin osa lapsista
pääsee seulontaan, ja sairauksia löydetään
muutama vuodessa. Lapatto kiitti seuraavaa
luennoitsijaa, Sosiaali- ja terveysministeriön
lääkintöneuvos Jaakko Yrjö-Koskista myötävaikuttamisesta seulontoihin: ”Kerrankin löytyi virkamies, joka on älykäs, ahkera ja
hyväntahtoinen.”
Harvinaissairauksien kansainvälinen
ohjelma saa toimijoihin liikettä
Jaakko Yrjö-Koskinen kertoi Harvinaisten
sairauksien kansallisesta ohjelmasta, jonka
ehdotus valmistui työryhmätyöskentelynä
maaliskuussa 2014. Ohjelmassa harvinaissairaudet ymmärretään laajasti, eli se sisältää
myös vammat ja epämuodostumat. Ohjelman
yleisiä tavoitteita ovat palveluiden laadun
parantaminen, harvinaissairaiden elämänlaadun parantaminen ja harvinaissairaiden osallistaminen päätöksentekoon. Ohjelman edistämiseksi on ehdotettu Harvinaissairauksien
keskuksen perustamista Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokseen. Tällä hetkellä toimiva
Harvinaiset sairaudet -työryhmä on toiminut
sidosryhmien keskustelufoorumina sekä
suunnitellut kansallisen ohjelman toimeenpanoa, koordinointia ja seuraamista.
Tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon jär-

jestämislakiin on esitetty sisällytettävän seuraava ajatus: ”Tunnustetaan lainsäädännössä,
että harvinaiset sairaudet edellyttävät erityistoimia palvelujärjestelmässä, jotta niitä sairastavien oikeus laadukkaaseen hoitoon ja
kuntoutukseen toteutuisi yhdenvertaisesti.”
Keskeinen kehittämisalue kansallisessa
ohjelmassa on harvinaissairauksien yksiköiden perustaminen yliopistosairaaloihin.
Yksiköt on jo perustettu Hyksiin, Tyksiin ja
Kysiin, ja niiden perustamista selvittävät työryhmät on perustettu Taysiin ja Oysiin.
Yksiköt tekevät jatkossa yhteistyötä muun
muassa koulutuksessa. Myös potilasjärjestöt
osallistuvat näiden yksiköiden toiminnan
käynnistämiseen, arviointiin ja toiminnan
kehittämiseen. Perustamisvaiheessa
yhteydenpito potilasjärjestöihin toimii
Harvinaiset-verkoston ja HARSO ry:n kautta. Vähitellen yhteydenpito on mahdollista
myös suoraan. Esimerkiksi Hyksin harvinaissairauksien yksikön internet-sivuille
voidaan linkittää potilasjärjestöjen laatuvarmennettua tietoa palveluista ja sairauskohtaisesta informaatiosta. Hallituksen soteuudistuksen linjaukset pitävät sisällään
asiakkaan valinnanvapauden lisääntymisen
yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin
palveluiden välillä. Tämän odotetaan lisäävän kolmannen sektorin palveluita ja vahvistavan näiden kolmen sektorin yhteistyötä.

reilta: Kela ja kunnalliset vammaispalvelut
arvioivat potilaan toimintakykyä, sosiaalitoimi maksukykyä, lääkäri ajattelee sairauskeskeisesti ja julkisen sektorin ja kolmannen sektorin toiminta keskittyy pohtimaan tehokkuutta, kannattavuutta ja sitä, millaisin kustannuksin terveyshyötyjä saadaan.
Harvinaissairauksien yksiköissä pyritään ajattelemaan laajemmin. HUS:n harvinaissairauksien yksikön painopistealueita harvinaissairaille ovat muun muassa harvinaissairauksien varhainen diagnoosi, hoidon sujuvuus, saatavuus ja laatu, kokemusten kerääminen hoidon kehittämiseen ja digipalvelut
potilaille. Harvinaissairauksien osaajille
HUS painottaa muun muassa verkottamista,
työn kokoamista tautiryhmäkohtaisiksi
ohjelmiksi, rekisterien luomista tarkoille
diagnooseille ja digipalvelujen lisäämistä
konsultoiville ja hoitaville lääkäreille.
Potilaat hyötyvät siitä, että hoito sujuvoituu
ja paranee, ja potilasjärjestöt siitä, että yhteistyökumppaniksi on tarjolla järjestäytynyt
taho. Lääkärit ja hoitohenkilökunta hyötyvät
siitä, että kokemus karttuu ja osaaminen saadaan paremmin käyttöön, resurssit ohjautuvat oikein ja yhteistyö sujuvoituu. Myös
rahoittajatahot kiittävät resurssien säästöä.

Harvinaissairauksien yksikkö sujuvoittaa yhteistyötä

Allekirjoittanut, dosentti Leena
Saastamoinen Kelasta kertoi Kelan tutkimusosastolla tehdystä tutkimuksesta, jossa
selvitettiin lääkkeiden ja ravintovalmisteiden
käyttöä harvinaissairauksissa. Tutkimus tehtiin kyselynä harvinaissairauksia hoitaville
lääkäreille. Vaikka kyselyssä saatiin esiin
vain pieni murto-osa harvinaissairauksista ja
sen vastausprosentti oli pieni, kysely antoi
kuitenkin laadullista ja aiemmin tutkimatonta tietoa lääkkeiden käytöstä harvinaissairauksissa. Lääkärit mainitsivat kyselyssä
145 lääkeainetta ja 55 ravintovalmistetta.
Lääkkeistä 86 % ja ravintovalmisteista kolmannes oli korvattavia. Varsinaisiksi harvinaislääkkeiksi luokitelluista lääkkeistä

Harvinaissairauksien lääkehoidon korvattavuuteen tarvitaan ratkaisuja

Hyksin harvinaissairauksien yksikön osastonylilääkäri Mikko Seppänen kertoi harvinaissairauksien yksikön perustamisesta
käytännössä. HUS:n selvityksen mukaan harvinaissairauksien hoito kuluttaa 18 % erikoissairaanhoidon varoista, ja on sellaisena
yksi yliopistosairaaloiden ydintehtäviä.
Harvinaissairaan potilaan kannalta keskeisiä
kysymyksiä ovat muun muassa diagnoosin
varhaisuus, arjen sujuvuus, sairauden seuranta, kuntoutustarve, tuet ja taloudellinen tilanne, psykiatrisen tuen tarve sekä siirtymät eri
ikäkausien välillä. Eri asiat tulevat eri sekto14

Asianajaja Klaus Nyblin Hammarström
Puhakka Partnersista esitteli omassa esityksessään ehdotuksensa harvinaislääkkeiden
saatavuuden parantamiseksi korvausjärjestelmää kehittämällä. Nykyinen erityiskorvausoikeusjärjestelmä huomioi harvinaissairaudet huonosti. Tästä seuraa, että useimmat harvinaissairaudet eivät ole erityiskorvattavia, ja potilas joutuu maksamaan koko
lääkekaton osuuden (610,37 euroa vuonna
2016), kun ylemmän erityiskorvauksen lääkkeestä potilaan omavastuu olisi vain 4,50
euroa ostokerralta. Nyblin ehdotti, että asetukseen erityiskorvattavista lääkkeistä lisättäisiin oma luokka sairauksille, joiden hoidossa käytetään EU:n määritelmän mukaisia
harvinaislääkkeitä.

yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat korvattavia. Ongelmaksi korvattavuudelle voi tulla
se, että lääkettä käytetään muuhun kuin sen
virallisesti hyväksyttyyn käyttöaiheeseen,
koska lääke on korvattava vain virallisessa
käyttöaiheessa. Käyttöaihetta on kuitenkin
usein käytännössä vaikea selvittää apteekissa. Vaikka valtaosa harvinaissairauksien hoidossa käytettävistä lääkkeistä kuuluu korvausjärjestelmään, kustannukset voivat kasvaa suuriksi sellaisilla potilailla, joiden sairauden hoidossa tarvitaan useita valmisteita,
jotka eivät ole korvattavia. Nykyinen lääkekorvausjärjestelmä ei riittävästi huomioi harvinaissairauksien lääkehoitoja, koska järjestelmä perustuu lääkeyritysten tekemiin hakemuksiin ja korvattavuuden edellytyksenä on,
että valmisteen käyttöaihe sisältää harvinaissairauden. Harvinaisten sairauksien lääkehoidon korvattavuus ja kustannusasiat vaatisivat nykyistä laajempia ratkaisuja.

Leena K Saastamoinen

Kuva: Jouko Karanka
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OI-SENIORIT KURSSILLA - VIRALLINEN
VERBI HUKASSA

Voimakivet ryhmäkuvassa Kuva: Markku Palm
Kankaanpään OI- aikuisten kursseista aikanaan opin, ettei askarteluun ollut suotavaa
suhtautua aggressiivisesti. Lisähelpotusta on
tullut siitä, että OI- piireissä ihmiset ovat
yleensä käteviä käsistään ja silminnähden
nauttivat työskentelystään. Sitä on ilo katsella. Mukisematta siis suostuin näihin askartelutuokioihin. Ensimmäisessä sessiossa tehtiin voimakivi. Minä ihan innostuin.
Maalasin omani pinkiksi ja kiinnitin siihen
kultaisia paljetteja. Kurssin jälkeen kiikutin
kiven uudelle työpaikalleni, missä se tuottaa
minulle iloa ja voimavaroja tietokoneeni
jalan juuressa. Toisella kerralla menin täysin
mukavuusalueeni ulkopuolelle. Huovutin
ekaa kertaa elämässäni. Tähti-helmi viritelmä löysi tiensä Studioni eli asuntoni pihtipieleen. Mobile näyttää ehkä sekunnin jouluiselta, mutta eikös yksi toive ihmiskunnassa ole, että olis joulu ainainen. Tosin minun
pitää kyllä ensin alkaa tykätä siitä. Joulusta
meinaan…

Tänä vuonna, loppiaisen jälkeisenä viikonvaihteena kokoontuivat 50+ OI-laiset
diagnoositapaamiseen Lahden Validiaan.
Kurssilla oli seitsemän henkilöä allekirjoittaneen lisäksi. Oli Anneli, Eila, Elmeri, Jouko,
Markku, Merja ja Riitta.
Aloitettiin kuulumisten vaihdolla ja aarrekartattiin paperille, mitä tapaamiselta toivottiin. Yhteinen sävel löytyi vertaistuesta.
Haluttiin myös irtiottoa arjesta, sillä olihan
sitä kaikenmoista painolastia kertynyt kannettavaksi, tuoreehkosti katkenneiden luiden, mikä nyt sinänsä ei ole mikään uutinen,
ohella. Nauru ja laulu olivat siis paikallaan.
Nauru hallittiin omasta takaa, laulun varmisti
Markku & kitara.
Kurssilla mentiin liikunta ja kädentaidot
edellä. Kummatkin ovat minulle lähtökohtaisesti kauhistuksia, tosin liikunnasta olen kurssien saatossa ruvennut melkeinpä pitämään.
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Yhtenä kahdesta illasta pojat pelasivat biljardia ja minä opiskelin pelin logiikkaa. Se
oli vähän vaikeaa, sillä en ollut tyytyväinen
mihinkään teonsanaan, joka täydellisesti
kuvaisi miten kepillä osutetaan siihen valkoiseen palloon, joka sitten osuu niihin muihin
palloihin. Minusta sana törkätä olisi ollut
kuvaavin, mutta se ei ole kirjakieltä. Elmerin
tarjoama kuulosti liian laimealta ja assosioitui mielessäni jalkapalloon, joten totesin, että
tästä pelistä on nyt sitten aivan ilmiselvästi
virallinen verbi hukassa.

Liikuntasessiot olivat monipuolisia.
Tuoli- jumpattiin, siitä tykkään. Jumpassa oli
apuvälineenä keppi, joka oli ehkä puolet
lyhempi kuin vastaavaan toimintoon muualla
käytetyt kepposet. Oivallus toimi erinomaisesti. Kuntosalissa harjoiteltiin. OI ja allas
ne yhteen soppii, joten siellä myös voimisteltiin.
Lilian oli kurssin vetäjä. Hän on fysioterapeutti ja BBAT- terapeutti. BBAT tulee
sanoista Bacis Body Awareness. Kirjaimet
voisi ehken suomentaa kehon olennaiseksi tai perustietoisuudeksi. Lilian on super, sen
totesin jo edellisellä kurssilla vuonna 2009.
Mutta niin oli tämä BBAT:kin mahtavaa.
Nykyään puhutaan paljon tietoisesta läsnäolosta eli mindfulnessista. Minusta BBAT oli
ikään kuin kehotietoista liike- tai ajatusharjoitusta.

Kaikki loppuu aikanaan, niin myös diagnoositapaaminen. Ennen lähtöä söimme herroiksi ja rouviksi lounaan Validian kabinetissa. Kotiin pääsin ihan ovelta ovelle kurssikamun ansiosta. Siitä iso kiitos Riitalle. Muuten
kiitän kaikkia osapuolia tasapuolisesti ja totean teletappimaisesti että UUDESTAAN!
terveisin
PirkkoJ.

OI -sairaus rikkoo luiden lisäksi mielestäni myös kehon ja mielen kaavaa, joten BBAT
harjoitus oli minulle kuin lempeää lääkettä.
Lisää mielen voimaa tuli psykologi Ullan
vetämästä keskusteluryhmästä.

PS. Sattumalta Invalidiliiton IT-lehden
maaliskuun (2016) numerossa on juttu
BBAT:sta Lilianin kuvan kera.

Seniorit ryhmäkuvassa Kuva: Markku Palm
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PERHOSEN ELÄMÄÄ
varpaillaan samoin päiväkodis mutta kyl
mekin tiedetään jo jotain jekkuja J Neelahan
muuten kävi kans luistelemassa. oli ihan hokkarit jalassa ja apuvälineenä vauvankävelytuoli. Laskettelee ei päästy mutta siihenkin löydettiin ihminen joka olis lähteny kokeilemaan
ehkä sitten ens talvena?! Neela on myös siirtyny 3pv pamifosista 1pv 3kk välein niin kauan
kunnes murtuma tulee jolloin siirrytään 3pv
takas. seuraava kerta onkin sitten kesäkuussa.
Huhtikuus käydään saamas tieto että lähdetäänkö ne nielurisat viimeinkin leikkaamaan
koska neiti ei oo ollu paljon ilman nuhaa ja
flunssaa olis se kiva että saatais se pois samoin
pieni lämpöily.
Meillähän oli tammikuus Skolioosi tarkistus
ja se oli kyl kans aikamoinen päivä. Eka käytiin
röntkenis ja siel meni hyvin. sit oli aika ortopedille jossa oli myös fyssari vastassa. Eka ortopedi näytti mulle kuvaa selästä ja kehu et joo
tääl on nikamat noussu ja että näyttää siin mieles hyvälle MUTTA tääl on 17 asteen kääntymä
joten Neelalla on muodustamassa skolioosi
jota nyt pitäs alkaa seuraamaan 6kk välein ja
että 10 on viel ihan normaali. Noh ortopedi
halus sitten katsoo selkää ominsilmin ja neela
sit esitteli selän nätisti ja kumars ym ja sit ortopedi totes että ei tääl kyl oo mitään skolioosii
että tää pitäs jo näkyy silmin mutta tääl mitään
näy ja ranka on ihan suora!! joten Neela on
kuvaus hetkel venkoiloinu ja siks siel nyt sit
näky se kallistuma.. ihan hyvä näin. saatiin me
sit lupa et voidaan kokeilla ratsastustakin

Neelan luisteluteline
Kuva: Minna Markkula
Kevät on jo melkeimpä ovella ja me selvittiin
tää talvi ehjänä jippii!! muutama liukas päivä
mutta hyvät nastakengät jalassa irto-sellaset
piti neidin pystyssä. Neela tosin kävi hampaiden kruunutuksessa, itse leikkaus meni hyvin
mutta siitä toipuminen vaati sitten vuorokauden sairaalassa. Tätä ennen tosin oli pieni haaveri tapahtunu kotona jossa oli taas miljoona
suojelusenkelii mukana. Neiti putos isoveljensä parvisängyn portaikolta alas eli noin 120cm
pienellä aivotärähdyksellä. joka sitten tais vaikuttaa heräämiseen sen verran että nenä vuosi
verta ja muutenkin oli hiukan poissa oleva olonen, verrattuna muihin heräämisiin. Neelan
kävi kyl tutkimas ennen leikkausta ortopedi
joka anto luvan leikkaukselle ja leikkauksen jälkeen sitten neurologi kävi tutkimas mut terve
neiti oli ja on. Neela on myös vihdoin oppinu
ison tytön tavoille eli pullo on pois samoin vaipat, itteeni hiukan pelottaa ja mietityttää että
mitä jos tulee alaraaja kipsit niin miten sit käy
tuleeko vaippa vai mitens se vessas käynti
onnistuu???

Minna Markkula

Äiti Neelan
piirtämänä
syystapaamisessa 2015

Neela on myös hyvin jääräpäinen ja tietää
kyl mistä narusta vedettään että pitää meidät
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ERÄÄN HULLUUDEN ANATOMIA 51

Tarinaa lääkityksestä ja miten sen tein.
Tarkemmin sanoen miten päädyin piikitettäväksi, kun kyseessä oli minulle täysin tuntematon lääke.

Jouko: Minulle laittoi TAYSin endolääkäri
reseptin eilen mukaan kun kävin OIvuositarkastuksessa. Tuohan ei kuulu bisfosfonaateihin.

6.11.2015 Tays isotooppilabrassa luuntiheysmittaus. Olen ollut tauolla Aclasta piikeistä nyt jokusen vuoden. Siis ilman bisfosfonaatteja.

L: No hyvä, jos apteekki sitten ne kauppaa.
Jouko: Apteekistahan saa vaikka mitä J.
Omahoitsu pistää kyllä vaikkei muuten niin
pisteliäs olekaan tuolla Omapihlajassa, jossa
vielä nykyään minulla olisi omalääkärikin

19.11.2015 TAYS sisätautipoliklinikka,
siis endolla, ykskaks lääkäri kirjoitteli Prolia
60 mg reseptin. Piikki 6 kk välein ja puhuipi
kolmesta vuodesta, jonka jälkeen mittaillaan
luut. Sanoi että tiheysmittauksessa nyt luuntiheys enimmäkseen osteopatian puolella.

A: Totta! on potilaan laiskuutta, jos ei haluamaansa reseptiä onnistu hankkimaan ja hoitaja kyllä pistää kaiken mitä lääketehtaan
paketissa tuo pistettäväksi. Väitän että onnistuisin puhumaan itselleni vaikka naishormooni reseptin.

20.12.2015 Kyselin OI-Facen sivuilla tietääkö joku jotain ko. Proliasta. Kommentteja
suuntaan ja toiseenkin tuli kymmeniä neljässä päivässä. Oheenliitän tähän joitain Facekommentteja ilman kommentoijaa.

K: Tietenkin saisit, jos olisit halukas lähtemään sukupuolenkorjaus-prosessiin,

19

lä menestyksellä. Hyvä, että hampaat kuvattu. Nuo alahampaiden takimaiset ovat kriittisimmät, voihan siltä hammaslääkäriltä kysyä
että näkyikö kuvissa kaikki alahampaat ja
tsekkaa vielä kerran hammaslääkärisi uuden
laitteen harjottelukuvat J ei tietty aina välttämättä osu. Voi olla, että tuli vaikka häntäluu
kuvattua.

L: Tässä kohtaa olisi ehkä syytä muistutella, että kaikki, mitä kuuluu pistää tai infusoida vastaanotolla (ei voi annostella kotona),
kuuluu terveydenhuollon yksikön kustantaa
ja lääkkeet kuuluu saada sieltä. Silloin ei haeta lääkettä omaan ja Kelan piikkiin apteekista
ja viedä terveydenhuollon yksikköön annosteltavaksi. Mutta Prolia ei taida kuulua näihin, kun sen voi pistää itse kotonakin.

7.12.2015 Omahoitajani Jenni (nimi muutettu) pisti Prolia 60:n. Kertoi ei tietävänsä
lääkkeestä oikeastaan mitään, koska lääke
kuuluu erikoissairaanhoidolle. Ennen pistoa
keskustelimme osteoporoosista, sekä tutkailimme TAYSin verikokeitteni tuloksia. D25:stä, eli D-vitamiinista ei ollut tuloksissa
ohjearvoja, joten Jenna lähti etsimään niitä
tietokoneella ja löydettyään arvot sanoi että
tulipa hänellekin nyt hyvää tietoa. Tuon piikinhän voisi itsekin pistää seuraavalla kerralla, mutta koska Jenni lupasi tehdä tuon
ilmaiSeksi niin lupasin tulla uuden ruiskun
kanssa puolen vuoden päästä. Lähteissä sain
häneltä hyvän joulun toivotukset ja Jenni sai
päivän halauksen, jonka kertoikin olleen päivänsä ensimmäisen kuin myös aivan tarpeeseen.

T: Onko kenellekään kaupattu Prolia 60
mg injektionestettä ikäänkuin osteoporoosin
hoitoon? Kuuden kuukauden välein tuollainen piikitys olisi.
A: Minulla ollutkin tuo pari vuotta tosin
kerran puoleen vuoteen, kun sain leukaluu
ongelman bisfosfonaateista. mut mut nyt viime vuosille vakavampia haittailmoituksia oli
Proliasta (sama kuin Xgeva eli denusomabi)
lääkelaitokseen viime vuosina luokkaa 2040kpl/v eli ei olekaan siinä suhteessa turvallinen leukaluun suhteen. Ei siis minulle muuta
ongelmia aiheuttanut kuin murrosikä alkoi
uudelleen finnien muodossa (vaikuttaa ihon
puolustuskykyyn tulehduksia vastaan lamaamalla T valkosoluja) eli finnejä tulee ihoon.
Mut tuo Prolia olisi periaatteessa älyttömän
hyvä OIssa, myös paksuntaa luuta, eikä pelkästään lisää tiheyttä. Ainut harmi tuo raportoidut runsaat leukaluunekroosit tekee tummia pilviä. Remppaa siis hampaat hyvään
kuntoon ennen tuota ja OPTG kuva, että paljastaa mahdolliset piilossa olevät mädät hampaan juuret leukaluussa. Eli anna palaa vaan!

Aivan huikea määrä tietoa kysymykseeni
löytyi OI-Faceryhmästä ja osa tiedoista tuossa edellä. Ksymykseni lähti lähinnä siitä kun
tuli lueskeltua lääkeinfosta ennen tuon injektionesteen ostoa ”varoitukset ja varotoimet
ennen käyttöönottoa”. Yllättäen käyttäjiä oli
meikäläisissä ueampiakin ja lopulta päädyin
siis piikin ottoon.

Jouko; Ai niin ”A” kuuden kuukauden
välein on lähestulkoon sama aika kuin tuo
sinun kerran puolessa vuodessa J

Vielä yli kolme kuukautta piikistä vaikutan suhteellisen hengissäolevalta.
Sivuvaikutukset ovat ilmeisestikin vain noita
iho-ongelmia, eivätkä nekään ole ainakaan
vielä kovin suuria olleet. Hauis mahtuu edelleen samoihin vaatteisiin. Leukaluuni ollevat
ilmeisesti samanlaiset kuin ennenkin eli jotkut voisivat niitä jopa vääräleukaiseksi luiksi
haukkua. Väärin tuo tietysti olisi. Niin väärin.

A: Kyseessähän on ANABOLINEN luulääke eli luun rakennusta lisäävä, saattaa
lihastakin kasvattaa, koska myös luurankolihaksen solussa samaa reseptoria vähän.
Doping käry edessä J ja joudut ostamaan
uudet paidat, kun ei hauiksen kohdalta mahdu entiset kun kerran kuussa laitetaan. Meille
lapsille ja nuorille laitetaan harvemmasti.
Ruotsissa myös OI-lapset saaneet tätä hyväl-

Jouko Karanka
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OI- aikuisten vertaistapaaminen Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä
pe19.8.- su 21.8. 2016
Ilmoittautuminen 29.7.2016 mennessä Pirkko Justanderille sähköpostilla
pirkko.j@luukku.com tai puhelimitse 050- 525 41 83. Saat vahvistuksen s-postilla
tai puhelimitse, kun ilmoittautumisaika on päättynyt. Tapahtuma on maksuton,
mutta se ei kuulu Kela-matkakorvausten piiriin. Majoitus kahden hengen
huoneissa. Yhden hengen huoneen lisä on 60 euroa. Jos jättää saapumatta
ilman pätevää syytä, joudumme perimään ilmoittautuneelta 100 euroa.
HUOM! Tapaamisesta ei tule erillistä jäsenkirjettä!
Alustava ohjelma
Perjantai 19.8.
Klo 11.30 - 12.30 Lounas noutopöydästä – Ravintola Kangaspolku
Klo 12.45 - 14.00 Ohjattu Tulo- / tavoiteryhmä / fysioterapeutti
Klo 14.30 Huoneet / majoitus 2 hh
Klo 15.15 - 16.00 Ohjattu Liikuntaryhmä (esim. vesiliikunta)
Klo 17.00 - 18.30 Päivällinen noutopöydästä – Ravintola Kangaspolku
Ryhmän omaa ohjelmaa
Iltapala – Aulakahvio 1. krs
Lauantai 20.8.
Klo 08.00 -09.30 Aamupala – Ravintola Kangaspolku
Klo 09.30-11.00 Ohjattu Toiminnallinen keskusteluryhmä / fysioterapeutti
Klo 11.30 - 12.15 Ohjattu Liikuntaryhmä (esim. kuntosali tai ulkoilu)
Klo 12.30 -13.30 Lounas noutopöydästä – Ravintola Kangaspolku
Klo 13.30-14.30 Ohjattu Kädentaidonryhmä – Verstas (ei sis. materiaalikuluja)
Klo 17.00 -18.30 Päivällinen noutopöydästä - Ravintola Kangaspolku
Keilaus / 3 rataa – Keilari K-krs
Ryhmän omaa ohjelmaa
Iltapala – Aulakahvio 1. krs
Sunnuntai 21.8.
Klo 08.00 -10.00 Aamupala – Ravintola Kangaspolku
Klo 10.00 - 10.45 Ohjattu Liikuntaryhmä (esim. vesiliikunta)
Klo 11.15 -12.00 Ohjattu Loppupalaute / fysioterapeutti
Klo 12.00 Huoneiden luovutus
Klo 12.00 -13.00 Lounas noutopöydästä – Ravintola Kangaspolku
TERVETULOA!
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HARVINAISTEN PÄIVÄ
STADIN AMMATTIOPISTOLLA

Esiteaula
asiantuntija, Mikko Seppänen. Aiheena
Harvinaissairaan hoitopolku nosteessa HAKE harvinaissairauksien yksikkö on
perustettu HUS:iin.
Stadin ammattiopiston opiskelijat ja henkilökunta. Vahvaan HARSO ry järjestäjätiimiin kuului pj Katri Karlsson, sihteeri Paula
Grönroos ja vpj Minna Wilska-Sundström.

Harvinaisten sairauksien päivä 29.2.2016.
HARSO ry eli Harvinaisten sairauksien ja
vammojen potilasyhdistysten kattojärjestö
oli tapahtuman järjestäjä. Tilaisuus pidettiin
Stadin ammattiopistolla, Vilppulantie 14,
00700 Helsinki.Tilaisuudessa oli 220 osallistujaa. Päivän suojelija ja HARSO ry:n kasvo
Saimi Hoyer piti koskettavan esityksensä harvinaisen kasvot ja ääni. Osallistujina
Harvinaissairauksien potilasyhdistykset,
Harvinaisvaikuttajat, Sosiaali-ja terveysmimisteriö, Lääkintöneuvos Jaakko YrjöKoskinen. Aiheena Harvinaisten kansallinen
ohjelma nyt.

Päivän aikana tehtiin Harvinasten sairauksien haastatteluja ja videoinnit yhteistyössä
opiskelijoiden kanssa.
Kiitos kuuluu teille kaikille osallistujille.
Yhdessä teimme historiaa ja tästä on hyvä jatkaa yhdessä.
Minna Wilska-Sundström
HARSO ry vpj

HUS Harvinaisten sairauksien yksikkö,
LKTP sisätautien ja infektiosairauksien

Kuvat: Jouko Karanka
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Saimi Hoyer (vas) ja
Minna Wilska-Sundström

Kädet ylös-tervehdys
harvinaisille

HAKE-PROJEKTI
sairaudesta huolimatta elää täysipainoista ja
omiin valintoihinsa perustuvaa elämää, ja saada asianmukaista hoitoa, kuntoutusta sekä tarpeen mukaista psykososiaalista tukea.
Kansallisessa ohjelmassa suositeltiin harvinaisten sairauksien yksiköiden perustamista yliopistosairaaloihin. Näiden yksiköiden
tarkempi resursointi ja toimintamalli on kunkin yliopistosairaalan pääosin itsenäisesti
määrittämä. Hyksissä Harvinaisten sairauksien yksikön toiminta käynnistyi vuonna
2015.”

Osallistuin 10.12.2015 HUS:n
Harvinaisten sairauksien yksikön ja harvinaissairauksien potilasjärjestöjen toiseen
yhteistyötapaamiseen Lastenklinikalla
Helsingissä. Ohjelmassa oli aluksi osastonylilääkäri Mikko Seppäsen, Hake/HUS
esitys ”Missä Hake menee nyt – mitä on saatu
aikaan”. Ohessa lainaus HUS:n sivustolta
koskien Harvinaisten sairauksien kansallista
ohjelmaa ja sen tavoitteita:
”Harvinaisten sairauksien kansallisen
ohjelman 2014-17 (STM 2014) keskeisenä
tavoitteena on, että henkilö voi harvinais-

Näistä lähtökohdista Yliopistolisiin kes23

Ohessa useampiakin linkkejä, joista pääsee mielenkiintoisille sivuille ja tutustumaan
aiheeseen. Huomattavaa on myös että
Harvinaiset-verkosto ja Harso ry tekevät
yhteistyötä HAKE-projektin edetessä.
Toivotan onnea ja menestystä projektille.
https://www.terveyskyla.fi/harvinaissairaudet
http://www.harvinaiset.fi/kansallinen-ohjelma
http://www.harso.fi/
http://www.julkari.fi/handle/10024/114957

Osastoylilääkäri Mikko Seppänen

Kuvat ja teksti: Jouko Karanka

kussairaaloihin alettiin perustaa Harvinaisten
sairauksien yksiköitä ja HUS:issa tuo käynnistyi parhaiten ja nopeimmin. Muissakin sairaaloissa toiminta on aluillaan, mutta systeemiä tarkemmin ajatellen ”pyörää tuskin keksitään uudelleen” vaan ko. sairaalat tullevat
olemaan yhteistyössä. Ainakin tällä hetkellä
vaikuttaa siltä että HUS:in rakentamiin
HAKE-kuvioihin pääsee monilta osin kaikkialta Suomesta.
Toisena esitelmänpitäjänä sairaanhoitaja
Paula Juvonen, Hake/HUS, kertoi HAKE:n
yhteistyöstä potilasjärjestöjen kanssa. Tässä
on kanava potilasjärjestöille kannanottoihin
ja ajatusten vaihtoon sekä toiveiden esittämiseen.
Seuraavaksi esitelmöi kehittämispäällikkö Sirpa Arvonen, Tietohallinto, sivustosta
Harvinaissairaudet.fi. Kyseisille sivustoille
on alla linkki ja linkistä pääsee Terveyskylän
sivuille, jotka sisältävät paljon asiaa.
Ennen iltaamme päättävää ryhmätyötä
miten tuet ovat helpottaneet arkea eri ikäkausina saimme kuulla vielä esitelmät. ”Harvinaissairaan perheen sosiaaliturva”, Jenni
Tarvainen, sosiaalityöntekijä, LaNu/HUS
sekä ”Kokemuksia harvinaissairaan aikuisen
sosiaalipoluista”, Sanna Kalmari, kuntoutussuunnittelija, Norio-keskus.

Sairaanhoitaja Paula Juvonen
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SYYSKOKOUS 2015 KANKAANPÄÄSSÄ
Syystapaaminen, jonka yhteydessä oli
myös yhdistyksen syyskokous pidettiin
Kelan Kuntoutuskeskus Kankaanpässä 26.27.9.2015. Osallistujia oli aika mukava määrä ja aika sujui nopeasti mukavan yhdessäolon ja liikunnallisten aktiviteettien parissa.
Ohjelmallisena puolena saimme kuulla
hyvän esityksen Liikuta lasta-yhdistyksen toiminnasta Aki Hirvoselta. Liikunta on valitettavasti jäänyt nykyisin selvästi vähäisemmäksi perusterveiden lasten keskuudessa.
Omassa lapsuudessani kotona sisällä käytiin
tekemässä läksyt, syömässä ja nukkumassa ja
muu aika vietettiin ulkona peuhaten ja leikkien. Tietysti kaikkea ei voi yleistää kyllä jo silloinkin oli lapsissa aktiiviliikkujia, kuten nytkin.

Esitelmän hieman myöhästynyttä alkua
odottelemassa auditoriossa.

Omaa liikkumistamme pääsimme harrastamaan sauna- ja uintimahdollisuuksien
lisäksi keilahallilla, jonne saimmekin hyvän
porukan vierittelemään keilapalloja. Osa ehti
omyös harratamaan ilma-asemmuntaa, johon
”Kuntsarissa” onkin mainiot olosuhteet pyörätuolistakin tähtäillen. Ammuntatilan seinältä löysin maksimitulostaulujen joukosta
jopa oman 50 pisteen tauluni. Keilailussa ja
ammunnassa opastajanamme oli Mustajärven Tapio, eli ”Tapsa”, joka lajeja itsekin
harrastaen pystyy neuvomaan jopa enemmän
harrastaneita.

Sihteeri Marjukka Kekäläinen vas) ja
puheenjohtaja Satu Rohkimainen
aloittelemassa vuosikokousta.

Sunnuntaipäivän liikunnassa oli mielenkiintoinen ulkourheilutapahtuma, jossa oli
useita erilaisia lajeja ja tehtäviä. Rataa pääsi
hyvin kiertämän kelaamallakin ja monet
kokeilivatkin taitojaan radalla.
Kuten aina näissä tapaamisissa aika tuntui
taas loppuvan kesken ja jutustelu jatkui varmaan ainakin joidenkin osalta myöhemmin
sähköisessä muodossa.
Kuvat ja teksti: Jouko Karanka

Allekirjoittanut keilaamasssa
(kameran laukaisi Tapio Mustajärvi)
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OI-SEMINAARIN ANTIA OSLOSSA 2015

Viime syksynä järjestettiin kaksipäiväinen
OI-asiantuntijaseminaari Oslossa, Norjassa
17.–18. syyskuuta 2015. Seminaari järjestettiin OIFE:n, OI-Nordenin ja Norjan OIyhdistyksen yhteistyönä. Seminaarin otsikkona oli “Soft Tissues & Soft Issues – OI in
adults is more than fractures”, mikä tarkoitti,
että tällä kertaa ei keskitytty pelkästään luustoa koskeviin aiheisiin, vaan esiin nostettiin
OI:n vaikutukset myös muihin kehon kudoksiin ja toimintoihin. Seminaariin osallistui
kaiken kaikkiaan yli 70 henkilöä, joista yli 40
oli erilaisia asiantuntijoita, eli lääkäreitä, hoitajia, fysioterapeutteja ym. Muut osallistujat
olivat OIFE:n, OI-Nordenin ja Norjan OIyhdistyksen edustajia. Suurin osa osallistujista tuli Euroopasta, ja tietenkin etenkin
Pohjoismaista, mutta mukaan mahtui myös
lääkäreitä aina Yhdysvalloista, Kanadasta ja
Kiinasta asti. Ohjelma oli molempina päivinä
hyvin tiivis kun asiantuntijat vuoron perään
esittelivät tutkimuksiaan. Näiden esitelmien
lisäksi ohjelmassa oli myös muutamia paneelikeskusteluja eri aiheista.

Jannie Dahl Hald, lääketieteen tri, PhD
of Endocrinology, Aarhus University
Hospital, Tanska Mitä tiedämme tanskalaisaikuisista, joilla on OI?
Tutkimuksen tarkoituksena oli määritellä
sellaisten ei-luustollisten tekijöiden, kuten silmänvalkuaisten tilan ja elämänlaadun vaikutuksia siinä tanskalaisaikuisista koostuvassa
potilasväestössä, jolla on OI. Tutkimukseen
osallistui 85 tanskalaista aikuispotilasta, joilla on OI, Sillence tyyppiä I, III ja IV, iältään
18-78 vuotta. Eroja havaittiin sarveiskalvon
paksuudessa eri OI-tyyppien välillä.
Mielenterveys suhteessa elämänlaatuun tässä
OI-aikuisten väestössä, joka joutuu monien
fyysisten haasteiden eteen oli yllättävästi
samanlainen kuin muulla aikuisväestöllä, jolla ei ole OI:a.

26

Fleur van Dijk, tri, Department of
orthopedics, Isala hospital, Zwolle, the
Netherlands ym. Mitä tiedetään Hollannin
aikuisten OI-potilaiden tilanteesta?
Asiantuntijakeskus aikuisille OI-potilaille
perustettiin v.2007 Hollannissa. Se perustettiin Hollannin OI-potilaiden yhdistyksen hallituksen erityisestä vaatimuksesta, kun yhdistyksen jäsenet olivat havainneet, että aikuisten OI-potilaiden tarpeet eivät tulleet riittävästi huomioon otetuiksi Hollannin terveydenhoitojärjestelmässä. Kahdeksan vuotta myöhemmin, syyskuussa 2015 jo 250
aikuista OI-potilasta oli käynyt asiantuntijakeskuksessa. Ensisijaisena tavoitteena on
ollut järjestää ajanmukainen hoito OIpotilaille. Jotta hoidon tasoa voitaisiin nostaa, aloimme kerätä tietoja aikuisista OIpotilaista, jotta voitaisiin selvittää niitä asioita, jotka vaativat tutkimusta. Ensimmäisistä
150 potilaasta on kliinistä sekä geneettistä tietoa. Kiireellistä tutkimusta kaivataan esimerkiksi seuraavista aiheista: OI ja uupumus, epätyypillisten reisiluumurtumien esiintyminen,
perheensisäinen vaihtelevuus OI:ssa sekä OI
ja raskaus. Tutkimuksen rakenteesta ja edistymisestä tullaan laatimaan esitys.
Olga de Vries, fysioterapeutti, Heidi
Johansen, toimintaterapeutti, Sunnaas
Rehabilitation Hospital-TRS National
Resource Centre for Rare Disorders,
NKSD
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää
aikuisten OI-potilaiden moninaisia ongelmia
alaraajoissa, myös tyypissä I, ja se, ovatko
nämä ongelmat olemassa jo lapsuudessa.
Tutkimukseen osallistui 12 iältään 1-6 vuotiasta lasta. Heistä seitsemällä oli OI tyyppiä
I, kaksi tyyppiä III, kaksi tyyppiä IV ja yksi
määrittelemätön tyyppi OI:a. Näitä lapsia seurattiin kahdesti vuodessa kolmen vuoden ajan
moninaisin kliinisin arvioinnein. Havaittiin,
että lapsilla, joilla oli OI tyyppiä II ja IV, oli
luustollisia deformiteettejä, taipuneet sääriluut, lattajalka, skolioosi. Lapsilla, joilla oli
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OI tyyppi I, oli joustavat lattajalat, pihtipolvet ja/tai lisääntynyt lordoosi. Havaitsimme
nivelten yliliikkuvuutta, jäykkyyttä, virheasentoja ja vähentynyttä lihasvoimaa kaikissa OI tyypeissä. OI-lasten liikkumisvaikeuksiin syynä voivat olla yliliikkuvat
nivelet, heikot lihakset tai harjoituksen puute.
Tasapainovaikeudet liittyvät oletettavasti
lihasvoimaan. OI-lasten alaraajojen lihasvoiman arviointi on tärkeää toiminnallisuuden
mittaamisen kannalta.
Michael B.Bober, tri, A.I. duPont
Hospital for Children Wilmington, DE;
USA Nivelten löysyys OI:ssa ja luuston
dysplasia
Kun pyrimme mittaamaan nivelten löysyyttä ihmisillä, joilla on OI ja muita luuston
dysplasioita eli epämuodostumia, me loimme
suunnitelman vääntömomentin sekä maksimaalisen taivutuskulman mittaamiseksi toisessa metacarpophalangeaalisessa nivelessä
eli kämmenluun ja sormen tyviluun nivelessä. Tähän mennessä olemme keränneet tietoa
89:n koehenkilön osalta, jotka ovat iältään 438 vuotiaita. Tutkittavat henkilöt edustivat
kolmea ryhmää: henkilöt, joilla ei ollut dysplasiaa (kontrollihenkilöt), henkilöt, joilla on
Morquion syndrooma ja henkilöt, joilla on
OI. Vertaileva tietojen analysointi on meneillään. Alustavat tulokset viittaavat siihen, että
potilaan iän ja maksimaalisen taivutuskulman välillä on diagnoosista riippumaton
yhteys. Kuitenkin näyttää siltä, että maksimaalisessa taivutuskulmassa on eroja dysplasiamuotojen välillä. Tarkemmat tilastoanalyysit valmistuvat ja tulevaisuuden tutkimustyö tarkastelee lähemmin korrelaatioita
nivelen löysyyden ja toiminnan välillä.
Ana Ma Bueno Sánchez, tri Hospital
Universitario De Getafe, Madrid, Espanja
Jalkaterä OI:ssa
Tiedämme, että collageenia tyyppi I voidaan löytää myös nivelsiteistä, ja jänteistä,

haan tuloksen OI-tyypissä I ja leikkauksessa
täytyy käyttää eri tekniikoita samanaikaisesti. Leikkauksen jälkeen tarvitaan ortoosit ja
fysioterapiaa.

jotka muovaavat liikuntaelimiä. OI aiheuttaa
luuston haurauden ohella nivelten yliliikkuvuutta, lihasheikkoutta ja nivelten epävakautta. Nämä tekijät voivat tulla niin määrääviksi, että ne estävät itsenäisen elämisen.
Nivelten löysyyden puolesta OI-potilaat voidaan jakaa kahteen ryhmään: niihin, jotka
kokevat sen liittyvän luustonhaurauteen,
johon kuuluu murtumia ja deformiteettejä ja
niihin, joilla on vähäisessä määrin luustonhaurautta ja erilaisia deformiteetteja, mutta
joilla on monenlaista ja monissa tapauksissa
vammauttavaa huomattavaa nivelten löysyyttä. Tärkeimmät tautiluokitukset, jotka liittyvät nivelten löysyyteen ovat seuraavat:
kyfoskolioosi, alaraajoissa polven virheasento ja polven sisäänpäinkääntyminen, toistuvat nyrjähdykset, polvilumpion toistuvat
sijoiltaanmenot, tyvenpuoleinen tuppeuma?
värttinäluun sijoiltaanmeno? Lattajalkaisuus
ja jalan sisäänpäin kiertyminen. Havaittiin,
että niiden potilaiden osuus, joilla oli sairaalloista nivelten löysyyttä, oli 35%. Nämä vammat nivelsiteissä, jänteissä ja luissa, yhdessä
kirurgisten hoitotoimenpiteiden kanssa, voivat tuottaa äärimmäisen monia deformiteettejä. Lattajalkaisuudella OI:ssa on erityispiirteensä. Potilaalle voi kehittyä epämuodostumia epävakaan kävelyn seurauksena esim.
sääriluuhun sekä jalkaterään, tulehtunut vaivaisenluu, vaivaisenluu ja vasaravarpaisuus.
Tämä kaikki taas vuorostaan vaikeuttaa kävelyä, ei anna riittävästi tukea ja huonontaa tasapainonhallintaa. Ajanmittaan lattajalka käy
tuskalliseksi ja sen hoitaminen on monimutkaista: leikkaushoito ei paranna huomattavaa
nivelten löysyyttä, kuten osteoporoosissa.
Ortopedinen hoito ei riitä ja kirurgiset toimenpiteet eivät ole osoittautuneet tuloksellisiksi. Monet potilaat eivät halua muuta kuin
välttämättömät leikkaushoidot, toisaalta tietyt jalkojen leikkaustekniikat vaativat liikkumattomuutta eikä se ole suositeltavaa OI.n
ollessa kyseessä. Kirurgisia hoitoja suositellaan vain erityistapauksissa. Lattajalan parasta hoitoa on fysioterapia, jalan sisäisten lihasten ja säärilihasten vahvistaminen.
Ortopediset pohjalliset tuovat tukea parempaan kävelemiseen. Leikkaushoito tuotti par-

Alaraajojen leikkaushoito
Kirurgisten toimenpiteiden tarkoituksena
on estää uusien deformiteettien kehittyminen. Tarvitaan monialaista yhteistyötä;
fysioterapeutin, lääkärin, ortopedin ja potilaan on toimittava tiiminä. Aikuisille tehtävät
kirurgiset toimenpiteet ovat monimutkaisia
ja saattavat johtaa vaikeuksiin ja komplikaatioihin. Myös sekä fyysinen, että psyykkinen
uupumus on otettava huomioon.
Harald Schubert, Novotec Medical
GmbH, Luu ja lihas sekä hermoihin ja
lihaksiin liittyvä toiminta suhteessa liikkuvuuteen
Luiden päätehtävä on toimia mekaanisena
tukena liikuntaelimille. Lihassupistukset tuottavat suurimman luihin kohdistuvan kuormituksen. Harold Frostin mekanistisen mallin
mukaan luun lujuus on pääasiassa mukautunut tahdon alaisten lihasten voimaan, jotta
vältyttäisiin luuvaurioilta lihasten supistuessa. Esimerkiksi vipuvarresta johtuen sääriluuhun voi kohdistua voima, joka vastaa
kehon painoa kymmenkertaisesti. Lihaksen
tehtävät voidaan pääasiassa jakaa kolmeen
parametriin: puristusvoima, liikenopeus ja
voima. Kun voima suhteessa kehon painoon
on suhteellisen pysyvä ikävuosien kuluessa,
lihasvoima suhteessa kehon painoon kasvaa
aina 20-30 ikävuoteen saakka ja vähentyy sen
jälkeen pysyvästi iän mukana. Voidaan kehittää matalatasoista pitkäkestoista voimaa
(kestävyyttä) tai ns. räjähtävää, lyhytkestoista voimaa (tuolille nouseminen, hyppiminen). Liikkuvuuden kannalta räjähtävä,
lyhytkestoinen voima on tärkeämpää kuin
kestävyys. Koneistaminen, mekanisaatio on
sopiva keino kuvata lihastoimintoa. Lihas toimii kolmella eri tavalla: tuottaa energiaa(esim. Pyöräily, tuolille nouseminen) ja
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varastoi energiaa (esim. kävely, hyppiminen)
tai vapauttaa energiaa (iskunvaimennus, portaiden nouseminen) Erilaiset harjoitus- ja kuntoutusohjelmat parantavat eri lihastoimintoja
ja ne voivat siksi auttaa säilyttämään liikkuvuutta ikääntymisestä ja sairaudesta huolimatta.
Torstain ensimmäisen paneelikeskustelun
aiheena oli kehon pehmeät kudokset.
Paneeliin osallistuivat Olga de Vries, Harald
Schubert, Michael Bober, Francis Glorieux ja
Ana Bueno. Keskustelussa pohdittiin mm.
mitä haasteita OI asettaa kehon pehmeitä
kudoksia ajatellen, kuinka niitä voisi ennaltaehkäistä ja millaista tähän liittyvää uutta tutkimustietoa tarvittaisiin. Yleisöstä kysyttiin
myös lääkäreiltä onko mahdollista että silmänvalkuaisten sinisyys vaihtelee ja voimistuu eri aikoina ja/tai murtumien yhteydessä.
Paneeliin osallistuneiden lääkäreiden
mukaan tästä ei ole tieteellistä näyttöä vaikka
monet OI-laiset kertovat tällaisista havainnoista. Keskustelussa nousi myös esiin OIlaisten raskauksia käsittelevä tutkimus ja
tähän liittyvät mahdolliset kansainväliset
yhteistyömahdollisuudet.

ilmanvaihto koehenkilöillä, joilla on OI, oli
alempi kuin verrokeilla, joilla ei ole OI:a.
Johtopäätöksenä voi todeta, että hengityssarja OI-potilailla on läheisesti riippuvainen sairauden vakavuudesta ja rintalastan deformiteeteista. Pectus carinatum eli ”kananrinta”
on ominaista heille, joilla on OI-tyyppiä III ja
se vaikuttaa hengityslihasten yhteistoimintaan johtaen kylkiluiden ja rintakehän vääristymiin ja tehottomampaan keuhkojen ilmanvaihtoon. OI-tyyppi IV:n kohdalla voidaan
todeta vähäisempiä muutoksia hengitystoiminnoissa. Nämä löydökset osoittavat, että
keuhkojen toiminnan arviointi ja hoito pitäisi
eriyttää näiden kahden OI-tyypin välillä.
Lars Folkestad, tri, PHD student,
Odense University hospital Department of
Endiócrinology and University of
Southern Denmark Institute of Clinical
Research, OI-potilaiden kuolinsyy
väestörekisteritietojen perusteella
Yleisin OI-potilaiden kuolinsyy oli OI ja
seuraavaksi sydän- ja verisuonitaudit sekä niiden muuttuminen pahanlaatuiseksi. Kukaan
tutkituista potilaista ei kuollut infektioon.
Tiedot on saatu tanskalaisista väestörekisteritiedoista, koska jokainen syntyvä tanskalainen saa henkilökohtaisen numeron (CPR) ja
kansallisen potilasrekisterin kautta (NPR).

Antonella Lo Mauro, tri, biomedical
e n g i n e e r, P o l i t e c n i c o d i M i l a n i ,
Kylkiluiden deformiteetit muuttavat hengityslihasten ja rintakehän toimintaa potilailla, joilla on vaikea-asteinen OI

Ta m a r a F e r n a n d e z , p s y k o l ogi,AHUCE- Associación Nacional Huesos
de Cristal OI Espana, Espanja, Krooninen
kipu ja OI

Tutkittiin 7 potilasta, joilla oli vaikeaasteinen OI-tyyppi III, 15, joilla oli keskivaikea tyyppi IV ja 26 henkilöä, joilla ei ollut
OI:a. Käytettiin spirometriä, tutkittiin rintakehän geometristä muotoa, hengityssarjoja ja
rintakehän tilavuuden muutoksia levossa
istuttaessa sekä selinmakuulla. Käytettiin
opto-elektronista plethysmografia, jotta saataisiin selville, onko rintakehän rakenteellisilla muutoksilla OI:ssa vaikutuksia keuhkojen ilmanvaihtosarjoihin. Tuloksena voitiin
todeta, että sekä tyypissä III, että IV potilailla
oli vähentynyt FVC ja FEV1 verrattuna oletusarvoihin. Sekä istuessa että makuulla

IASP määrittelee kivun epämiellyttäväksi
tuntemukseksi ja tunnekokemukseksi, johon
liittyy kudosvaurio tai sitä kuvaavien termien
käyttö. Kivun keston mukaan se voidaan luokitella akuutiksi tai krooniseksi kivuksi.
Akuutti kipu alkaa yhtäkkisesti ja on usein
viiltävää. Sen tehtävä on varoittaa sairaudesta tai jostakin kehoa uhkaavasta. Se saattaa
olla lievää ja kestää vain hetken. Useimmissa
tapauksissa se ei kestä kauempaa kuin 6 kk ja
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se lähtee, kun kivun syy on hoidettu tai e on
parantunut. Krooninen kipu pysyy, vaikka
vamma on parantunut (yli 6 kk).
Kipusignaalit pysyvät aktiivisina hermojärjestelmässä viikkojen, kuukausien tai vuosienkin ajan. Krooninen kipu tuottaa myös
fyysisiä vaikutuksia (kireät lihakset, rajoittunut liikuntakyky, energian puute ja ruokahalumuutokset) ja tunne-elämän muutokset
(masentuneisuus, viha, levottomuus ja pelko
uudelleen vahingoittumisesta). Se on saattanut olla alkuperältään ensin trauma/loukkaantuminen tai infektio tai voi olla
meneillään jokin jatkuva kivun syy.
Tarkoituksena on analysoida vallitsevaa
kipua OI:ssa Espanjassa AHUCE´n fysioterapia- ja psykologian osastojen kautta, tutkimus aiheesta on alkanut. Ensimmäisten
kuvailevien tulosten mukaan 52% ihmisistä
kärsii nykyisin kivusta, ja 36% heistä kärsii
yli 6 kk kestävästä kivusta. On kehitteillä
kivunhoito-ohjelma nuorille (14-27v), joilla
on OI.

Alessandra Ciliberti, psykologi ja psykoterapeutti, As.It.O.I, Italia,
Selviytymisstrategioita OI-aikuisille
Kipu OI:ssa on osa laajempaa italialaista
pilottitutkimusta ”Psychological and social
aspects in OI.” As.lt.O.I. on tuottanut tutkimuksen ja toteuttanut sen ”La Nostra
Famiglia” instituutissa Boisio Parinissa (Lecco, Italia). Tutkimus keskittyi selvittämään
OI-laisten selviytymisstrategioita, joiden
avulla voidaan kohdata erilaisia haasteita
tilanteissa, jotka koetaan stressaaviksi. Se
tapa, jolla potilaat ja perheet selviävät sairauteen/vammaisuuteen liittyvästä stressistä,
vaikuttaa heidän terveyteensä, elämänlaatuunsa, sitoutumiseensa ja psykososiaaliseen
sopeutumiseensa. Tutkimuksessa kävi ilmi,
että 56% OI-aikuisista ilmoittaa kärsivänsä
kivusta (77% naisista ja 28% miehistä)
Tilastollisesti merkittävästi voidaan todeta,
että ihmiset, jotka kärsivät kivusta tuntevat
joutuvansa ahdistaviin tilanteisiin, osoittavat
alempaa kiinnostustasoa myönteistä asennetta kohtaan yhtenä selviytymiskeinona, ovat
tyytymättömiä terveyteensä, pääsevät liikkumaan muita huonommin, pitävät fyysisen elämänalueensa laatua huonona, eivät ole niin
tietoisia sisäisistä tunteistaan ja ajatuksistaan
ja ovat kyvyttömämpiä ilmaisemaan itseään
psykologisin termein ja tarvitsevat ja kaipaavat fyysistä ja psyykkistä läheisyyttä.
Yhteistyö potilaan kanssa on tärkeää, jotta
vallitsevat kivusta selviämiskeinot voidaan
selvittää ja sellaisten selviytymiskeinojen
välttäminen, jotka ovat haitallisia ja estävät
lääkinnällisen kuntouttamisen. Pyritään löytämään uusia selviytymiskeinoja terveydenhoitohenkilöstön tukemana.

Trine Bathen, Toimintaterapeutti, TRS
Resouce Centr for Rare Disorders,
Sunnaas Rehabilition Hospital, Norja,
Uupuminen OI-aikusilla ja muita siihen
liittyviä kudossairauksia
Klinikalla ihmiset kertovat uupumisen
rajoittavan heidän jokapäiväistä elämäänsä.
Tieto siitä, että uupumista esiintyy myös toisissa kudoshäiriösairauksissa, kuten EhlersDanlos syndroomassa ja Marfanin syndroomassa voisi olla sovellettavissa myös OI:ssa,
sekä tulosten, että metodologian suhteen.
Tutkimusten mukaan henkilöillä, joilla on
Marfanin syndrooma esiintyy vakavaa uupumista enemmän kuin muulla väestöllä keskimäärin. Uupumus liittyi krooniseen kipuun ja
työtehtäviin. Tutkimus OI:an liittyvään krooniseen kipuun, uupumiseen ja elinvoimaisuuteen tuo myöhemmin tietoa tuloksista.

Torstain toisessa paneelikeskustelussa lääkäreille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä OI-laisista koostuvalle paneelille ja
kuulla heidän kokemuksiaan. Tähän paneeliin osallistuivat Rune Bang Mogensen,
Mads Haldrup, Snjezana Jolic, Patricia
Knötzsch ja Andreas Henden. Paneelin osallistujat korostivat että (etenkin yleis)lääkäreiden tulee kuunnella potilaitaan ja
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kunnioittaa heidän ikäänsä ja omaa tietämystä sairaudestaan, minkä ei kuitenkaan pidä tarkoittaa, että OI-lainen nähtäisiin kaikkitietävänä oman sairautensa osalta. Paneelin osallistujat toivoivat myös että lääkärit enemmän
toisivat esiin potilailleen mitä mahdollisuuksia heillä on elämässään, sen sijaan että keskityttäisiin pelkästään OI:n tuomiin rajoituksiin. Tähän liittyen keskusteluun nousi myös
OI-lapsen kasvatus ja paneelin osallistujat olivat kaikki yhtä mieltä siitä, ettei OI-lasta tule
kasvattaa pumpulissa, vaan että hauskanpito
ja eläminen mahdollisimman samalla tavalla
ikätovereihin nähden on tärkeämpää. Tässä
yhteydessä vanhempien OI-lapselle antaman
tuen, kannustuksen ja tasapuolisen kohtelun
(esim. suhteessa sisaruksiin) nähtiin olevan
avainasemassa. Keskustelussa nousi myös
esiin, että perheitä tulisi tukea ja tarvittaessa
tarjota psykologista apua. Perheen sisällä olisi tärkeää voida avoimesti puhua kaikesta
mutta samalla OI:n ja OI-lapsen ei tulisi olla
koko ajan huomion keskipisteessä. Lopuksi
paneeli pohti myös, että olisi hyvä mikäli
fysioterapian voisi ainakin osittain yhdistää/integroida lasten koululiikuntaan.

Lena Lande Wekre pitää esitelmäänsä
esiintyvät ikääntymisen vaikutukset. Lena
Lande Wekren mukaan hoidosta ja seurannasta vastaa ensisijaisesti potilaan paikallinen oma lääkäri, jonka tukena olisi eri lääketieteen alojen erityisosaajia. Seurannan tulisi
olla kokonaisvaltaista, säännöllistä ja suunnitelmallista, ja sen tarkoituksena tulisi olla
OI:hin liittyvien terveysongelmien ja toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisy.

Lena Lande Wekre, tri, NKSD, Oslo
University Hospital, Norja, OI-aikuisten
seurantarutiinit- Vaikuttaako ikä hoidon
tarpeeseen?

Perjantain viimeisen esityksen piti sisätautien ja sydänsairauksien lääkäri Zoran
Radunovic. Hän kertoi Norjassa tehdystä
sydänongelmiin liittyvästä seurantatutkimuksesta, jossa oli ollut mukana 99 OI-laista
(58 naista ja 42 miestä) sekä 52 henkilön verrokkiryhmä. Tutkimus osoitti että OI-laisten
keskuudessa sydämen vasemman kammioseinämän paksuuntuminen, sekä sydämen hieman suurempi koko oli hieman yleisempää suhteessa verrokkiryhmään. Niin
ikään aortan suurempi koko oli selvästi yleisempää OI-laisten keskuudessa suhteessa verrokkiryhmään. Sydämen toiminta oli myös
hieman alentunut OI-laisten keskuudessa suhteessa verrokkiryhmään. Erilaiset sydämen
muutokset tulivat selvemmin esiin kolmostyypin OI:ta sairastavilla. Esityksensä lopuksi Zoran Radunovic korosti vielä OI-laisten
sydämen toiminnan seurannan tärkeyttä.

Hän toi esitelmässään esiin sen, että vaikka OI:sta johtuvat terveysvaikutukset useimmiten liittyvät luustoon, olisi tärkeää että
OI:laisten hoidoissa ja seurannassa otettaisiin huomioon myös luuston virheasennot,
lihakset, nivelet, kuulo, näkö, hampaat, keuhkot ja ruuansulatuselimet. Tällöin voidaan
luoda perusta yksilölliselle seurannalle, jossa
otetaan huomioon myös mm. potilaan OItyyppi ja ikä. OI-lasten hoitoon ja seurantaan
on olemassa paljon tutkimusta, mutta OIaikuisten osalta, ja etenkin ikääntymisen vaikutuksista tutkimusta on vähän.
Ikääntymisen vaikutuksia huomioitaessa tulisi myös erottaa kaikkia koskeva biologinen
ikääntyminen ja vain joidenkin kohdalla
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Paulsen piti antoisan kaksipäiväisen asiantuntijaseminaarin päätöspuheenvuoron.

Ennen toisen seminaaripäivän päätöstä
pidettiin vielä paneelikeskustelu liittyen OIlaisten hoitoon ja seurantakäytäntöihin.
Paneeliin osallistuivat Lena Lande Wekre,
Zoran Radunovic, Inger-Margrethe Paulsen
ja Eva Åström. Keskustelussa korostettiin
heti alkuun terveellisten elämäntapojen sekä
säännöllisen ja suunnitelmallisen seurannan
tärkeyttä. Paneeliin osallistuneet lääkärit toivat esiin sen, että OI-laisilla on usein paljon
kokemusta lääkäreistä ja sairaaloista, jotka
joskus saattavat olla huonoja tai omasta mielestä turhiakin, ja pyrkivät siksi usein välttämään lääkärikäyntejä. OI-laisilla on myös
usein melko korkea kipukynnys, jolloin riskinä voi olla, että esim. kylkiluumurtumaksi
luultu kipu onkin sydänperäistä.
Säännöllinen seuranta on siksi tärkeää, eikä
lääkärikäyntien välttäminen ole suositeltavaa. Paikallinen oma lääkäri voi huolehtia
seurannasta ja jos jotain poikkeavaa ilmaantuu, hän voi lähettää potilaan eteenpäin erikoislääkärille. Paneeliin osallistuneiden lääkäreiden mukaan, seurannan puutteesta johtuen OI-laiset eivät esim. aina saa tarvitsemaansa apua kivunlievitykseen luustokipuihin erikoistuneilta asiantuntijoilta. Lisäksi silmänpainetautia ei ehkä aina havaita ja hoideta riittävästi tai oikein johtuen OI-laisten silmien silmänvalkuaisten sinertävyydestä tai
siitä, ettei silmien tilaa ole seurattu riittävästi.
Paneelikeskustelun jälkeen Inger-Margrethe

Asiantuntijaseminaarin esitelmien tiivistelmät (eli abstraktit) ja seminaariohjelma löytyvät englanniksi seminaarin kotisivuilta:
http://nfoi.no/issues2015.aspx, kohdasta
"The topics and the programme" ja "Download abstracts". Näiltä kotisivuilta voi myös
kohdasta ” View presentations” ladata nähtäväksi muutamien asiantuntijoiden
Powerpoint-esitykset.
Teksti ja kuvat:
Anne-Maria ja Elisabeth Hästbacka
Suomen edustajat OI-Nordenissa

Meneillään paneelikeskustelu tarvittavista
seurantarutiineista OI:ssa.

Menossa paneelikeskustelu
"Kysy OI:ta sairastavilta"
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SUOMEN OSTEOFENESIS
IMPERFECTA – YHDISTYS R.Y.

PÖYTÄKIRJA

Marjukka Kekäläinen

26.9.2015

SYYSKOKOUS 2015
Aika

Lauantaina 26. syyskuuta 2015

Paikka

Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Läsnä

25 yhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen avasi kokouksen ja totesi
sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Rohkimainen, sihteeriksi
valittiin Marjukka Kekäläinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Juha-Pekka Tallgren ja Anita Ojanotko.
3. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali
Satu Rohkimainen valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi.
4. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa on varsinainen jäsen Hennikki Karanka ja hänen
varajäsenensä Jouko Karanka. Valitaan varsinaiseksi jäseneksi Jouko
Karanka ja hänen varajäseneksensä Salla Sallinen.
Erovuorossa on varsinainen jäsen Eero Nevalainen ja hänen
varajäsenensä Martti Kallioinen. Valittiin pysymään ennallaan.

5. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan, sekä heidän varahenkilöidensä vaali
Päätettiin valita tilintarkastajaksi vuosille 2015 ja 2016 KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tarkastajana toimii
KHT Eeva Hiltunen. Varatilintarkastajaksi päätettiin valita Kaisa
Tschokkinen, KHT.
Toiminnantarkastajana on toiminut Merja Kylänlahti ja
varatoiminnantarkastajana on ollut Ida Männistö.
Valittiin pysymään ennallaan .
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6. Kansainvälisen toiminnan edustajien ja heidän varahenkilöidensä vaali

OI-Nordenissa Elisabeth Hästbacka ja Anne-Marie Hästback
varsinaisina jäseninä ja varajäsenenä Jouko Karanka. Valittiin pysymään
ennallaan.
OIFE:ssa varsinaisena jäsenenä Eero Nevalainen ja hänen varajäsenensä
Ida Männistö. Valittiin pysymään ennallaan.
7. Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin jäsenmaksun korotuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Vuoden 2015 alusta jäsenmaksun suuruus aikuiset 15e, lapset 8e.
Vapaaehtoinen lehtimaksu 6e.
8. Tulevan vuoden vuosisuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen
Hyväksyttiin vuosisuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2016.
9. Kysymykset, jotka 14 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla kirjallisella anomuksella on
pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan
Kysymyksiä ei ollut saapunut.
10. Muut asiat
Kansainvälinen pukeudu keltaiseen OI-päivä (Brittle bone disease day)
6.5.2016. Minna Markkula ilmoittautunut vapaaehtoiseksi järjestelyjen
eteenpäin viemiseksi ja muita vapaaehtoisia järjestelyihin tarvitaan.
Anne-Marie ja Elisabeth Hästbacka kertovat terveisiä OI-Nordenin
kokouksesta.
11. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Satu Rohkimainen päätti kokouksen.

_________________________
puheenjohtaja
Satu Rohkimainen

________________________
sihteeri
Marjukka Kekäläinen

_________________________
Juha-Pekka Tallgren

________________________
Anita Ojanotko
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SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFCTA - YHDISTYS R.Y.
OSTEOGENESIS IMPERFECTA - FÖRENINGEN I FINLAND
THE FINNISH OSTEOGENESIS IMPERFECTA ASSOCIATION
JÄSENILMOITUSKAAVAKE
(Täytä painokirjaimin)

NIMI:___________________________________________________________________________
OSOITE:________________________________________________________________________
POSTINUMERO:__________________ POSTITOIMIPAIKKA:___________________________
SYNT.AIKA:___________________________________

PUH:

SÄHKÖPOSTI:__________________________________________________________________
Sairastan osteogenesis imperfectaa:
Kyllä
Ei
Epäilen, että kyseessä on OI
Muut jäseneksi ilmoittautuvat henkilöt:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nimi, synt.aika
Onko heillä
OI:____________________________________________________________________

OHEISETTIETONI SAA LUOVUTTAALÄÄKETIETEELLISTÄ KÄYTTÖÄ VARTEN:
Kyllä:

Ei:

____________________________________
Paikka ja aika

_________________________________
Allekirjoitus

Palautetaan:
SUOMEN OSTEOGENESIS IMPERFECTA -YHDISTYS RY
Satu Rohkimainen
Kaukolankatu 3
37120 NOKIA
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